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Is het voor 
een cijfer? 

hebben we gezien hoe creatief docenten zijn in het 
vullen van hun gereedschapskist om hier stap voor 
stap aan bij te dragen.” Ingrid: “Veel schoolleiders 
binnen onze vo-scholen worstelen met het dilemma  
van de toets cultuur. Met dit traject hebben we met 
elkaar een klein stapje gezet om anders te kijken naar 
toetsen en leren binnen onze scholen.”

Formatief evalueren in de les
Docent Emilie: “Samen met mijn sectiegenoten hebben 
wij de leerdoelen en succescriteria voor leerlingen in 
een leerlingportfolio zichtbaar gemaakt. Tijdens de 
lessen bouwen wij bewust meer feedbackmomenten  
in. Leerlingen krijgen meer zicht in waar zij nu staan in 
hun leren. Dit werkt motiverend.”

Daniëlle: “Ik ben gaan werken met meer korte op-
drachten waar leerlingen onderzoekend mee bezig  
zijn, voordat zij met het eindproduct aan de slag gaan.  
Ik merk aan de kwaliteit van de eindproducten dat 
leerlingen meer geleerd hebben van het leerproces, 
zowel theoretisch als praktisch. Ook merk ik dat ik zelf 
meer dingen uitprobeer in mijn lessen. Als ik merk dat 
iets werkt, doe ik er meer van. Als iets mislukt,  

Scholen lijken cijferfabrieken te worden en de leerling lijkt vooral  
in beweging te komen wanneer daar een cijfer tegenover staat.  
In het Leernetwerk Formatief Evalueren zijn ruim 30 docenten van  
het Montaigne Lyceum en het Hofstad Lyceum het afgelopen halfjaar 
actief bezig geweest om formatief evalueren te integreren in hun  
dagelijkse lessen. Met als doel om de betrokkenheid van leerlingen  
bij hun leerproces te verhogen. We blikken met een aantal docenten  
en betrokkenen terug op de lessons learned.    

Op steeds meer scholen binnen het voortgezet 
onderwijs ontstaat de wens om toe te werken naar  
een rijke feedbackcultuur waar de leerling wordt 
toegerust voor meer zelfsturing en eigenaarschap.  
Docent Daniëlle geeft het vak Techniek op het  
Hofstad Lyceum in Den Haag. Zij heeft de afgelopen 
vijf maanden in haar lessen geëxperimenteerd  
met het integreren van formatieve evaluatie.  
Daniëlle merkt op: “Ik ben anders gaan kijken naar  
mijn lessen en ben creatiever gaan nadenken over  
hoe ik leerlingen betrokken krijg, zonder dat daar  
altijd een cijfer tegenover staat.”

Docent Emilie heeft samen met haar sectie Scheikunde 
het aantal toetsen voor een cijfer (summatief evalueren 
red.) geminimaliseerd. “Tijdens de lessen bouwen wij 
bewust meer momenten van formatieve evaluatie in. 
Naast de kennis over deze vorm van didactiek is het 
ook een herontdekking van hoe je zelf lesgeeft. Ik heb 
geleerd om mijzelf weer kwetsbaar op te stellen en 
weer nieuwe dingen uit te proberen in mijn lessen.  
Het is mooi om te merken dat dat plezier in lesgeven 
geeft, meer dan dat ik al had.”

Manon, teamleider Montaigne Lyceum, vertelt hoe 
formatief evalueren naadloos aansluit bij de ontwikke-
lingen van hun school. “De school werkt toe naar het 
creëren van eigenaarschap bij leerlingen. Minder 
summatief toetsen en het werken met leerdoelen 
spelen hierbij een belangrijke rol.” Azahara, onderwijs-
adviseur bij HCO: “Als je minder gaat toetsen voor  
een cijfer, ontstaan er bij docenten de noodzaak én de 
kans om leerlingen op een andere manier te motiveren. 
Formatief Evalueren betekent dat de docent voort-
durend moet kalibreren in de les tussen ‘waar staan  
de leerlingen nu’ en zijn eigen handelen. In dit traject 

‘Ik ben er voor  
jullie, maar je bent 
zelf in charge’
Emilie Kooijman, docent scheikunde Hofstad Lyceum
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dan denk ik: dat moet ik een volgende keer anders  
aan pakken.”

Emilie: “Mijn valkuil is om zelf de regie voor het 
leerproces van mijn leerlingen in handen te houden, 
terwijl zij daar eigenaar van moeten zijn. Ik heb geleerd 
om meer de houding aan te nemen: Ik ben er voor 
jullie, maar je bent zelf in charge.” Manon vindt dat  
een heel interessante opmerking. “In mijn beleving is 
het niet óf-óf, zowel de docent als de leerling kan 
eigenaar zijn.”

Schoolbreed aan de slag; nodig of niet? 
Emilie: “Wij hebben met een aantal docenten deel-
genomen aan het traject formatief evalueren. Onze 
uitdaging ligt in het schoolbreed onder de aandacht 
krijgen van deze vernieuwing.”
Manon: “Vanuit het management van het Montaigne 
Lyceum is kritisch gekeken naar de hoeveelheid 
toetsen binnen de school. Er is besloten om per vak 
een maximum aan toetsen per periode af te nemen. 
Door dat docenten minder toetsen mochten geven,  
ontstond er de noodzaak om leerlingen op een  
andere manier inzicht te geven in wat zij nu weten  
en kunnen.” 

Daniëlle: “Ik heb nu zonder mijn directe collega’s deel - 
genomen aan dit traject. Ik merk wel dat mijn collega’s 
ook creatief bezig zijn met de vraag hoe minder te 
toetsen en leerlingen wel betrokken te houden. Ik merk 
dat zij ook enthousiast zijn geraakt en meer willen weten 
van formatief evalueren.”  
Ingrid: “Ik denk niet dat je direct het idee moet hebben 
dat je dit gelijk met je hele team samen moet doen.  
Je kunt het ook zien als een soort van olievlek, waarbij 
je met collega’s met wie je veel samenwerkt een stuk 
kunt doorontwikkelen. Parallel daaraan kun je dan in 
gesprek blijven met je directie.”

Noodzakelijke cultuurverandering
Scholen, docenten, ouders en leerlingen zijn gewend 
om aan de hand van cijfers te zien hoe het met 
leerlingen gaat. Manon: “Het zijn eerder de ouders dan 
de leerlingen die vragen om cijfers. Zij willen graag zien 
of hun kind straks een voldoende gaat halen voor een 
proefwerk. Nog meer dan dat de leerlingen dat willen. 
Het is belangrijk om een goed verhaal te hebben 
waarom een school met minder cijfers gaat werken.” 
Daniëlle vult haar aan: “Het is een proces voor de 
leerling en voor de docent. Ik merk dat ik mijzelf nog 
geregeld betrap op de focus van becijferen. Van de 
week zei ik tegen een leerling: ‘Tuurlijk is dit voor een 
cijfer’. Later bedacht ik me, waarom is dat eigenlijk zo?” 
Azahara: “Op veel scholen is de vraag nu gericht op 
het wel of niet becijferen van leerlingen. Ik denk dat 
een goede balans tussen het geven van cijfers en rijke 
feedback nodig is. Elke leerling, ouder, docent en 
school wil graag zicht houden op de leerontwikkeling 
van de leerling. Het is belangrijk om daaraan tegemoet 
te komen en dat kan op verschillende manieren.” 
Emilie: “Leerlingen stromen onze school binnen in een 
summatief klimaat. Het kost tijd en vraagt een gezamen-
lijke focus om hier verandering in aan te brengen.  
Dat is niet binnen een traject van vijf maanden over.” 

Maandag 
Mijn werkweek start 
bij een gezamenlijke 
studieochtend voor 

de Qind-scholen 
(OBS Ypen burg, De 

Noten kraker, Prinses Catharina 
Amalia school, Daltonschool  
De Vijver, Daltonbasisschool Water - 
land en de Maria Montessori  s chool). 
Deze scholen vinden elkaar in het 
gedachtegoed van Fullan (Deep 
Learning). 1  2

Dinsdag
Vandaag begeleid ik op CBS De 
Ark de werkgroep Leren Zichtbaar 
Maken (LZM) 3 . De werkgroep-
leden bezoeken congressen, 
hebben een rol op teamdagen en 
bezoeken collega’s in de praktijk. 

Woensdag
Op woensdag ben ik aanwezig  
op De Zeester in Monster 4 .  
Heel vernieuwend: het schoolteam 
hanteert de bekende didactiek 
Expliciete Directe Instructie (EDI), 
maar voegt daaraan schoolspecifieke 
zaken toe. Zij hebben hun eigen 
criteria bepaald en borgen zaken 
als activerende werk vormen, 
bewegend leren en klassen-
management.
 
Donderdag
Donderdag overleg ik met collega 
Matthieu Gelissen 5  over een 
verandertraject op De Jutter in 
Noordwijk. Op een studiedag zal het 
schoolteam in gesprek gaan over de 
visie en missie van de school. 

Vrijdag
Samen met de nieuwe directeur  
van de Da Costaschool 6  en  
een voorbereidingsteam hebben  
we het ochtendprogramma voor-
bereid: een teambijeenkomst met  
de groepen 3-8 waarbij het team 
aan de slag gaat met EDI en het 
creëren van gemeenschappelijke 
taal bij het geven van een kwalitatief  
goede les.

Inge Spaargaren: 
i.spaargaren@hco.nl

‘Het zijn eerder  
de ouders dan  
de leerlingen die 
vragen om cijfers’
Manon Verschoor, teamleider Montaigne Lyceum
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‘ Vijf didactische 
dagen’
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6Het Leernetwerk

De Lucas Academie en het HCO willen graag 
gezamenlijk een bijdrage leveren aan de gewenste 
cultuuromslag in het voortgezet onderwijs,  
namelijk die van een toetscultuur naar een rijke 
feedback cultuur waar het leren centraal komt  
te staan. 

Veel scholen binnen het voortgezet onderwijs zijn 
bezig om formatief evalueren te integreren in hun 
onderwijs. Het opzetten van het Leernetwerk is  
een manier om docenten en scholen te verbinden  
om met en van elkaar te leren, rondom het vergroten 
van het eigenaarschap van leerlingen. 
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